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Mededeling
Goed nieuws over de Steenbikker
In het Natuurhistorisch Maandblad van juli 2010 werden gegevens vergeleken over de
landslakkenfauna van Limburg uit 1900-1930
en uit 1999-2009 (KEULEN & MAJOOR, 2010). Gesteld werd dat er in die periode van bijna een
eeuw waarschijnlijk maar één soort landslak
uit Limburg was verdwenen: de Steenbikker
(Helicogona lapicida). Alleen in 1966 was er
nog eens een levende Steenbikker aangetroffen in Bemelen (SCHUITEMA, 1967).
Binnen enkele dagen na verschijning van
het artikel ontving Stef Keulen een telefoontje van mevrouw Regina Vlijm uit Apeldoorn, die meldde dat zij op 8 mei 2010 twee
levende Steenbikkers in het Savelsbos had
gevonden en gefotografeerd [figuur 1]. Bij
bezoeken door leden van de Mollusken Studiegroep Limburg aan de door haar opgegeven locatie werd zowel op 4 als op 24 juli een
vers, leeg huisje van een volwassen Steenbikker gevonden. De vindplaats is een bijzonder biotoop omdat daar in de leemachtige
helling van een droogdal veel scherven van
a

b

vuursteen aanwezig zijn. Deze scherven zijn
waarschijnlijk overblijfselen van bewerking
van vuurstenen afkomstig uit de in de buurt
gelegen prehistorische vuursteenmijnen.
Voor alle duidelijkheid: de Steenbikker splijt
zelf geen (vuur)stenen, maar graast waarschijnlijk algen van gladde oppervlakken zoals van stenen en de schors van Beuken (Fagus sylvatica) (BOGON, 1990).
Prehistorie
De Steenbikker [figuur 2] kwam ook in het
verre verleden al in het Savelsbos voor.Tussen
circa 3950 - 2650 voor Christus werd er in de
ondergrond van het bos vuursteen gedolven.
De schachten van deze vuursteenmijnen begonnen op het plateau en waren maximaal
twaalf meter diep. Een gedeelte van deze mijnen is tussen 1964 en 1972 uitgegraven. Het
vrijkomende materiaal werd minutieus onderzocht. Behalve 14.549 opgegraven hakken, kloppers en (na afslagen resterende)
kernstenen vond men ook 15.771 slakkenhuisFIGUUR 1

Levende Steenbikker

(Helicogona lapicida)

uit het Savelsbos (a) het

huisje van de onderzijde
gezien en (b) van de zijkant (foto’s: R. Vlijm).

jes van in totaal 24 soorten, waaronder 66
exemplaren van de Steenbikker (RADEMAKERS,
1998).
Vrijwel alle slakkenhuisjes zijn gevonden in
de schachten. De in onbruik geraakte schachten zijn langzaam gevuld geraakt met allerlei materiaal uit de omgeving, waaronder de
slakkenhuisjes. Opvallend is ook de aanwezigheid van 52 exemplaren van de Grote torenslak (Ena montana) onder deze slakkenhuisjes. Van de Grote torenslak is sinds het
begin van onderzoek naar Limburgse landslakken, eind 19e eeuw, nooit een populatie gevonden. Toch zijn de Steenbikker en de
Grote torenslak vroeger wijder verspreid geweest in Limburg, zoals blijkt uit vondsten
van beide soorten in de ondergrond van een
kalkmoeras bij Weustenrade (KEULEN, 1998).
De ouderdom van deze vondsten is niet bepaald, maar komt mogelijk ongeveer overeen met de ouderdom van de in de vuursteenmijnen gevonden huisjes.
Conclusie
Veranderingen in het landschap en het milieu in Limburg hebben over vaak kortere perioden dan een eeuw voor verschillende diergroepen tot aanzienlijk verlies van soorten
geleid. Van de dagvlinders bijvoorbeeld zijn
sinds het begin van de 20e eeuw 17 van de
70 soorten uit Nederland verdwenen (VLIN-
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FIGUUR 2

Levende Steenbikker (Helicogona lapicida)
(foto: O.P.J.H. Op den Kamp).

Het is opmerkelijk dat
geen van de 54 in 1932 voor Limburg vermelde soorten landslakken is verdwenen (VAN
REGTEREN ALTENA & JANSEN, 1932a;b). Dit is zeker niet toe te schrijven aan een sterk adaptatievermogen van landslakken aan een veranderend milieu; veel soorten landslakken,
waaronder de Steenbikker, stellen specifieke eisen aan hun biotoop (BOGON, 1990). De

natuurhistorisch maandblad

conclusie moet dus zijn dat er in Limburg, ondanks veranderingen in het landschap en het
milieu, nog steeds de door sommige soorten
landslakken benodigde, zeer specifieke biotopen aanwezig zijn, soms maar op een enkele plaats, zoals geïllustreerd door de hier
beschreven vondst van Steenbikkers op een
locatie in het Savelsbos. Waarschijnlijk is de
biotoop ter plekke zo weinig veranderd dat de
soort hier duizenden jaren kon blijven leven.
Gerard Majoor & Stef Keulen
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Boekbesprekingen
DE NEDERLANDSE BOKTORREN
(CERAMBYCIDAE)
Zeegers, Th. & Th. Heijerman, 2008.
Entomologische tabellen 2. Supplement bij Nederlandse Faunistische
Mededelingen. ISSN 1875-770X.
Verkrijgbaar voor € 15,00 bij Bureau
EIS-Nederland, Postbus 9517, 2300 RA
Leiden.

Boktorren behoren tot de opvallendste kevers die er zijn. Iedereen heeft
wel eens kennis met ze gemaakt,
omdat ze vaak op bloemen te vinden
zijn. In deze publicatie worden 86 in
Nederland vastgestelde boktorren
besproken.
De publicatie start met inleidende
hoofdstukken over de kenmerken
van boktorren, hun levenswijze en
lichaamsbouw en extra literatuur
voor wie meer wil weten. Het grootste
deel van de publicatie wordt ingeno-

men door de determinatietabellen en
de soortbesprekingen. De determinatietabellen zijn voorzien van schematische detailtekeningen. Wat deze
publicatie extra aantrekkelijk maakt,
zijn de prachtige collectieplaten van
alle Nederlandse soorten, vervaardigd door de tweede auteur.
De soortbesprekingen zijn steeds
op eenzelfde overzichtelijke wijze
opgebouwd; bij elke soort vindt men
informatie over herkenning, lengte,
beschrijving, in het veld, gelijkende
soorten en voorkomen. Bij veel soorten staan prachtige foto’s vervaardigd
in het veld. Alle Nederlandse soorten
zijn van een Nederlandse naam voorzien of zoals Th.Zeegers op pagina 62
aangeeft:”Min of meer goed ingeburgerde namen zijn behouden. Voor de
andere is een naam verzonnen.” De
discussie daarover past niet in deze
boekbespreking.
De publicatie wordt afgesloten met
een literatuurlijst en een naamlijst
van de Nederlandse soorten. Bij de
naamlijst was het handig geweest als
de auteurs synoniemen of verouderde namen hadden opgenomen, hetgeen het vergelijken met oudere literatuur toegankelijker had gemaakt.
Deze uitgave is samen met de in
2009 verschenen Verspreidingsatlas
Nederlandse boktorren door A.P.J.A.
Teunissen een must voor degene die
in Nederland de studie van boktorren
serieus ter hand wil nemen.
J.HERMANS

OP ZOEK NAAR DAS, MARETAK
EN VLIEGENORCHIS
10 natuurrondwandelingen in
Zuid-Limburg
Olaf Op den Kamp, 2010. Uitgeverij
TIC, Maastricht. 143 pagina’s. ISBN
978 90 78407 62 1. Prijs € 10,90.
Verkrijgbaar in de boekhandel.

Vanaf het prille begin dat het toerisme zich in Zuid-Limburg begon
te ontwikkelen was er behoefte aan
wandelboekjes en -kaarten van de
streek. Er werden boeken uitgegeven met een algemeen karakter. De
laatste jaren echter verschijnen er
ook wandelgidsen, waarin wandelingen beschreven worden rond een
thema. Ook het recent uitgekomen
boek beschrijft een aantal natuurwandelingen, waarbij de nadruk is

gelegd op plant- en diersoorten. De
gids heeft een uitvoerige en goede
inleiding waarin nieuwe en interessante wetenswaardigheden zijn vermeld die het resultaat zijn van recent
veldbiologisch onderzoek in de regio.
Uit de inleiding blijkt de brede veldkennis van de auteur die voor geïnteresseerde leken in begrijpende taal
wordt weergegeven. Bij de beschrijving van de routes is een typografisch
onderscheid gemaakt tussen de te
bewandelen wegen en paden en wat
er zoal te zien en te beleven is. De tekst
is daardoor prettig overzichtelijk.
De vele foto’s in het boek zijn door de
auteur gemaakt. Het is jammer dat
deze foto’s vaak slecht en onduidelijk
zijn weergegeven, terwijl een dergelijk gids juist zijn aantrekkelijkheid
moet ontlenen aan duidelijke en aansprekende illustraties. Dat de afbeeldingen bovendien soms wel erg klein
zijn weergegeven is een gevolg van
het geringe formaat van het boekje
(11 bij 20 cm), waardoor het in het veld
gemakkelijk als zakboek kan worden
meegenomen.
De routes leveren niet veel problemen op en kunnen vrij gemakkelijk
worden gevolgd aan de hand van de
beschrijvingen zoals mij uit enkele
gemaakte wandelingen is gebleken.
Voor wandelaars met ontluikende
belangstelling voor de natuur in ZuidLimburg is deze wandelgids aan te
bevelen.
J.H.WILLEMS

